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2016אוקטובר  10       
    

  
לאספקה ומתן שירותי אחזקה של מכשירי מטהרי  000368/2016/070/מכרז פומבי מס' : הנדון

  אוויר אוטומטיים בנתב"ג ובאתרי הרשות, עבור רשות שדות התעופה
  1' מס הבהרה

  
, להלן הבהרות ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 23.4בהתאם להוראות סעיף  .1

  לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון: ")הרשותשדות התעופה (להלן: " והתייחסות רשות

    שאלה  תשובה

  מכשירי קטגוריה א' -נספח תפעולי – לחוזה נספח א'

שעות  24, דקות 15הינו כל  המרווח הבסיסיהרשות מבהירה כי 
  ביממה.

מרווחי זמן לטובת ייעול אפקט  2נדרשים עוד בנוסף לאמור לעיל 
  .הריח במתחם השירותים 

מרווחי הזמן  3הן מבוקש להבהיר מהם 
.1  הדרושים בהגדרות זמן ההתזה ?

 MSDSהספק חייב לספק גיליון בטיחותהרשות מבהירה כי 
Material Safety Data Sheet  מעבדה מוכרת מאת ואנליזה

  .של הריכוז של החומר והמרכיבים ומוסמכת בישראל
  

מבוקש להבהיר  10 בהמשך לאמור בסעיף
.2  מה האנליזה הדרושה ?

 'במכשירי קטגוריה 
אין דרישה להגדרת דציבלים למכשיר הרשות מבהירה כי 

   .הערפול
האם אין דרישה לרמת רעש מבוקש להבהיר 

  ערפול הדרוש?המותרת בדציבלים ממכשיר 
  

3.

  .מקסימאלית לגודל טיפההגבלה אין הרשות מבהירה כי    א.
אין דרישה למקסימום חומר פליטה הרשות מבהירה כי    ב.

  לשעה.באוויר 

  האם אין דרישה לגודל מבוקש להבהיר  א.
  טיפה מקסימאלי?    
         מה מקסימום חומר פליטה באוויר  ב.

  ?שעהל    

4.

המילוי מיכל אין צורך להשאיר בכל שרות את הרשות מבהירה כי 
המילוי שהוחלפו מיכלי שהוחלף, אולם בתום ההחלפה יוצגו 

  .למועדים שייקבעו ע"י מנהל החוזה בהתאם

האם יש צורך להשאיר בכל מבוקש להבהיר 
.5  שהוחלף ?המילוי מיכל שרות את 

 .2ראה תשובה לשאלה   .א
 .2ראה תשובה לשאלה   .ב
 .חיובי  .ג
 .חיובי  .ד
  מעלות צלזיוס. 20הרשות מבהירה כי נקודת הבעירה הינה   .ה

   מבוקש להבהיר 10בהמשך לאמור בסעיף 
 האנליזה הדרושה? מה   .א
תעודת אנליזה אפשר לקבל על כל חומר,   .ב

מה התקן הדרוש?    אם אין תקן, האם 
 ?   CMR FREEדרוש חומר ריח 

על ואזהרות האם נדרש סימולי סכנות   .ג
  המכלים עצמם ?

האם מותר שימוש בחומרי ריח עם סימול   .ד
  חומר מסוכן לחיות ים ?

  מה נקודת הבעירה המותרת של החומר?  .ה

6.

הרשות מבהירה כי לא נדרש תקן למכשירים יחד עם זאת ככל 
על המכשיר לעמוד על ידי המציע שקיים תקן למכשיר המוצע 

  בתקן. 

מבוקש להבהיר מה דרישת התקן למכשיר 
.7  שמיוצר בארץ?
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    שאלה  תשובה

  מכשירי קטגוריה א' -נספח תפעולי – לחוזה נספח א'

או אין צורך במכשיר שיציג את מלאי החומר הרשות מבהירה כי 
  הקיים במכשיראת משקלו 

  
   

  
  

 מבוקש להבהיר 4בהמשך לאמור בסעיף  
האם דרוש מכשיר המודד את כמות החומר 

  במיכל או שוקל אותו בכל זמן נתון ? 
או רק מכשיר שיודע להציג כלפי חוץ מצב 
מיכל על בסיס ממוצע צריכה עד כה ביחס 

  לכמות החומר שמילאו ?

8.

 'גמכשירי קטגוריה 

פעולת שלאור זאת  2בהמשך לאמור בסעיף   מאושר.
, בצורה כימיתשום דבר  תלא מפרק ערפולה

  ?נא אישורכם לכך הרכב חומראת אלא 

9.

 צורך במערכת זיהוי אוטומטית של עוצמת ריחות רעים.אין   .א
שעות  24למשך  ההריח היננטרול פעולת הרשות מבהירה כי   .ב

  .ביממה
  

  מבוקש להבהיר 5בהמשך לאמור בסעיף 
האם יש צורך במערכת זיהוי אוטומטית   .א

  של עוצמת ריחות רעים במקום ?
שעות  24האם לא מדובר בנטרול הריח   .ב

  ביממה ?

10.

ניתן להציג כל פתרון לנטרול ריח בקטגוריה הרשות מבהירה כי 
 זו.
  

במכשירים לנטרול ריחות בצורה של שימוש 
(הסוכנות להגנת  EPAאוויר יבש באישור 

הסביבה האמריקאית), האם יש אפשרות 
  להציגם כפתרון לאותם נקודות אשפה?

11.

   ןגיליוועל הספק לספק  .ומראת הרכב הח מגדירההרשות לא 
MSDS  ואנליזה מעת מעבדה מוכרת ומוסמכת בישראל של

  לעיל. 2כאמור בתשובה לשאלה . הריכוז של החומר והמרכיבים

מה הרכב החומר מבוקש להבהיר 
הדרוש/המותר בבדיקת האנליזה שתאושר 

  על ידכם ?

12.

המשמעות שהמכשיר יהיה מבוקש להבהיר   מגבלות. ללא - חזות המכשירהרשות מבהירה כי 
בעל חזות תואמת לנקודת מיקומו בפיר 

  במבנה הטרמינל? ואשפה א

13.

צילום של נקודת המיקום בפיר  מבוקש  .הבקשה נדחית
.14  האשפה.

 כללי

  הנדרשים להצגה במערכת הם:הרשות מבהירה כי הנתונים   .א

  מיקום המכשירים  

 תקינות המכשיר  

  מילוי אחרוןמועד החלפה  

 .מועד החלפה הבא 

  כתוב בנספח שחובה און ליין, כפי אין   .ב

שעות  24נתוני ביצוע ההחלפה יועברו תוך ". 2בסעיף ג.
  מביצוע החלפת המילוי...."

  

מערכת אינטראקטיבית בהמשך לדרישה ל
כאמור  שתאפשר גישה מקוונת לנציג הרשות

  בסעיף הערות מבוקש להבהיר

  ?להצגה במערכתמה הנתונים הדרושים   .א

יש צורך במערכת נתונים און ליין  האם  .ב
להצגת נתונים מיד עם ביצוע סריקת 

  הברקוד ללא כל עיכוב ? 
  

15.
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    שאלה  תשובה

  מכשירי קטגוריה א' -נספח תפעולי – לחוזה נספח א'

 הינם  שירות בחגים תתגובה לקריאהרשות מבהירה כי זמני ה
 בנספח. 2כמפורט בסעיף ד.בימי שבת  אלו הנדרשיםכפי 

  .התפעולי

מה זמני התגובה הדרושים מבוקש להבהיר 
  לקריאת שרות בחגים ?

16.

  וההתקנה האספקהעל המציע הזוכה לסיים הרשות מבהירה כי 
מיקומי ההחלפות של  י העדיפותסדרהוראת מנהל החוזה לעפ"י 
ימי עבודה ממועד תחילת תקופת  14לכל המאוחר עד  וזאת

    1.1.2017 -בההתקשרות שהינה 

הודעה על זכיה במכרז מבוקש להבהיר מרגע 
ספק ל מציע הזוכהלתוך כמה זמן יש 

  מכשירים באתרים? ולהתקין

17.

עוד מדגישה  .הרשות מבהירה כי לא יתקיים סיור מקדים כאמור
הרשות כי בנקודות קיימות נקודות חשמל ובמידה ולא קיימות 

  הרשות .י וע"ח יושלמו ע"

האם לא דרוש סיור מקדים מבוקש להבהיר 
של המכשירים? שקעי חשמל למיקומים 

  וכיו"ב?

18.

  
     

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  
  

  ,בכבוד רב    
  קניין אילן כהן,    
      
  אגף לוגיסטיקה    

  
  

_________________  
  המציעחותמת  ה +חתימ

  
  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר

  אגף לוגיסטיקה -       דניאל בסעו"ד 
  3מנהל מבנה קרקעי טרמינל  -     אייל ליברמנשמר 

  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח
 מזכירת ועדת המכרזים
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